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FIETS LANGS MONUMENTALE VILLA’S

Bij ‘Mi casa es su casa’ staat gastvrijheid centraal en het thema heeft zich dit jaar vertaald
in een unieke tocht langs monumentale woonhuizen in de kernen van De Bilt.
Meer informatie op openmonumentendag.nl/de-bilt
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Fiets langs monumentale villa’s
De fietstocht kan bij elke villa begonnen worden, en uiteraard kunt u het bij een deel van de route laten. Veel plezier!
1

Villa Trinari, Soestdijkseweg Noord 329, Bilthoven
In de tuin van deze villa in de stijl van de Engelse variant van de Jugendstil vindt om 10.00 uur de officiële
opening plaats door burgemeester Sjoerd Potters. De naam van de villa is een samentrekking van de voornamen
van Trientje en Arie, de eerste bewoners (1911). Vervolg de Soestdijkseweg Noord en al snel ziet u links:

2

Villa met Dierenkoppen, Soestdijkseweg Noord 357, Bilthoven
Deze gepleisterde villa is in 1910 als zomerverblijf gebouwd. De vele daklijsten eindigen alle met een fraai
gesneden dierenkop. Bestudeer die eens goed vanuit de voortuin. Vervolg de Soestdijkseweg en sla linksaf
de Hobbemalaan in en direct rechts de Gerard Doulaan:

3

Huize Gaudeamus, Gerard Doulaan 21, Bilthoven
Het huis in Amsterdamse School stijl is ontworpen door Frants Edvart Röntgen, zoon van de componist Julius
Röntgen die hier in 1925 ging wonen. Het is altijd een ontmoetingsplaats van musici geweest, onder de hoede
de stichting Gaudeamus voor moderne muziek. Het is een muziekhuis vol verhalen. De rondleiders vertellen
deze graag aan u. Vervolg de Gerard Doulaan en ga vlak voor de provinciale weg links de Hercules
Segherslaan in.

4

Villa Vredenburgh, Hercules Segherslaan 18, Bilthoven
Gerrit Rietveld ontwierp deze villa voor de eigenaar van bioscoop Vreeburg in Utrecht. Het oorspronkelijk
ontwerp was moderner maar moest aangepast worden tot een meer rustieke versie met rieten dak.
Wees welkom in de tuin. Rijd door naar de Gezichtslaan, steek de provinciale weg over en steek door naar
de buitenplaats Eyckenstein. Ga daar linksaf de Dorpsweg in naar het centrum van Maartensdijk.

5

Boerderij De IJzeren Mortier, Dorpsweg 119, Maartensdijk
De gevelsteen van deze boerderij uit 1600 bepaalt de naam. Lees op het tuinbord over de gebeurtenissen
rond de Afgescheidenen in de 19e eeuw, die hier kerkten. Even verder zien we:

6

Boerderij Oud Koddestein, Dorpsweg 61/63, Maartensdijk
Dit rijksmonument dateert al uit omstreeks 1565. Het is de moeite waard om eens op het erf rond te lopen en
te genieten van deze fraaie langhuisboerderij. Vervolg de Dorpsweg met links de villa Brandenburg en
de NH Kerk uit 1555. Ga onder de A27 door naar de Tolakkerweg en sla linksaf. Ga bij Achttienhoven
(het Huis Persijn) rechtsaf de Achterweteringseweg in, die verderop de Dr Welfferweg wordt:

7

Villa De Blauwhoef, Dr Welfferweg 80, Westbroek
De Blauwhoef werd in 1888 gebouwd als dokterswoning daar waar eerder buitenplaats ‘Collel Weede’ stond.
Een bezoek aan het huis en erf leert over haar bewoners, waaronder dr Welffer naar wie de weg is genoemd
die we verder vervolgen.

8

NH Kerk, Kerkdijk 12, Westbroek
De kerk stamt uit de late 15e eeuw en heeft prachtige muurschilderingen uit 1510. Ga nu richting Utrecht
langs de Burgemeester Huydecoperweg en sla linksaf de Kooijdijk in. Ga na een aantal km rechtsaf het
Kikkerpad op, met op het eind het zwembad De Kikker in de gracht van fort Ruigenhoek. U slaat linksaf
de Ruigenhoeksedijk in, passeert de korenmolen Geesina uit 1843, en vervolgt die weg tot over de Koningin
Wilhelminaweg – met stoplichten - waar het de Groenekanseweg wordt. De eerste weg links is de Kastanjelaan,
ga die in en meteen rechts ziet u dan:

9

Villa In ’t Groen, Kastanjelaan 2, Groenekan
In het parkbos van het Huis Voordaan werd in 1929 villa In ’t Groen gebouwd. Neem een kijkje in het huis
waar nog veel in oorspronkelijke staat is en bewonder de fraaie beeldentuin. Ga daarna weer terug naar
de Groenekanseweg, sla linksaf en passeer het Huis Voordaan, kruis de spoorlijn, ga rechtdoor bij de rotonde
met de Biltse Rading en sla rechtsaf bij de Hessenweg. Na de kruising met Looidijk ziet u aan de rechterhand:

11

Bistro De Nieuwe Griffel, Hessenweg 117, De Bilt
Oorspronkelijk stond hier een School met den Bijbel (1910), waarvan na sloop in 1993 alleen de onderwijzerswoning behouden is. Dat verklaart de naam van de bistro. Hoor er over de geschiedenis van school en huis.
Vervolg de Hessenweg en ga bij de rotonde links de Burgemeester de Withstraat in. Steek de Soestdijkseweg
over en kom dan op de Holle Bilt.

12

Atelier Jits Bakker, Holle Bilt 16-18, De Bilt
Hier kunt u een kijkje nemen in het kunstenaarsleven van Jits Bakker (1937-2014) en werk van hem bewonderen.
Keer terug op uw schreden en ga rechtsaf de Soestdijkseweg Zuid in. Ga bij de tweede rotonde de Anthony van
Leeuwenhoeklaan in langs het RIVM en sla bij de Eerste Brandenburgerweg rechtsaf. Houd bij de rotonde
rechts aan, de Hertenlaan. Links ziet u bij de Patrijzenlaan een -zeer oude- vijver met een fraai beeld met
fontein. Steek de Hertenlaan voorzichtig over.

13

Tuindorp, Hertenlaan en omgeving, Bilthoven
Er is bij de vijver een presentatie over de historie van de sociale woningbouw die hier tussen 1920 en 1930
vorm kreeg en over de rol van de bijna honderdjarige wijkvereniging VVSO WVT. Ook kan er een korte
architectuurwandeling gemaakt worden langs de verschillende typen woonhuizen die hier staan, aan de hand
van een flyer met beschrijving. Vervolg de Hertenlaan en sla rechtsaf de Jachtlaan in. Ga bij de Prins
Hendriklaan linksaf:

14

Villa Aletta, Prins Hendriklaan 7, Bilthoven
Villa Aletta werd in 1909 gebouwd, en 84 jaar woonde Maurice Karnas hier, een kweker en tuinarchitect die
tuinen in Bilthoven vorm gaf. Hoor er over zijn dramatische verhaal als Belgische vluchteling in 1914.
Ga terug naar de Jachtlaan, sla linksaf en steek bij het stoplicht de Soestdijkseweg over naar de
Noord-Houdringelaan. Ga aan het eind links af, Parklaan, en na een tijdje staat links:

15

Villa Parklaan 45, Bilthoven
Dit huis is de gaafste van een tiental gelijke middenstandswoningen hier aan de Parklaan, ontworpen door
W.S. van der Sterre, de architect die veel woningen in Bilthoven op zijn naam heeft staan. Neem even de tijd om
de opmerkelijke details van het huis te bekijken. Rijd de Parklaan uit, sla twee keer linksaf de Overboslaan in.

16

Villa Overboslaan 49-51, Bilthoven
Deze prachtig symmetrische villa uit 1921-22 heeft kenmerken van de Amsterdamse-Schoolstijl. Het metselwerk
is bijzonder en let op de venstervormen (de kruisvormen zag u ook al in Tuindorp). Sta er even bij stil.
Rijd vervolgens door langs de Overboslaan en sla rechtsaf bij de Hoflaan. Ga rechtsaf bij de Soestdijkseweg
en ga bij de stoplichten linksaf de Leijenseweg in. Meteen rechts is de Prins Hendriklaan, met fraaie villa’s,
die u volgt tot:

17

Villa Devia, Prins Hendriklaan 74, Bilthoven
Devia moet gelezen worden als ‘de via’, Latijn voor ‘van de (Soestdijkse) weg af’. Heel rustig en voornaam
werd hier in 1903 de villa gebouwd. Bewonder het huis aan alle kanten, en let op het glas-in-lood in het
trappenhuis. Fiets de Prins Hendriklaan uit en het fietspad op. Ga bij de rotonde rechtsaf, weer langs de
Soestdijkseweg Zuid:

18

Villa Bandoeng, Soestdijkseweg Zuid 268, Bilthoven
Het gebied tussen de Soestdijkseweg en de Nachtegaallaan is een beschermd dorpsgezicht met vele
karakteristieke villa’s uit de beginperiode van Bilthoven. De dubbele villa Bandoeng en Appia (1901) is er
een van. Bekijk in de tuin alle mooie details en de glas-in-loodramen met bloemmotieven. Keer terug naar
de rotonde en sla rechtsaf de Nachtegaallaan in.

19

Villa Le Chalet, Nachtegaallaan 24, Bilthoven
In 1910 bouwden de broers Van der Haar (die ook tekenden voor Villa Aletta) hier een chalet-achtige villa in
een rustieke Engelse stijl. Het huis had de eerste decennia adellijke bewoners. Wandel eens rond het huis
en bekijk het aan alle kanten.

19

Villa Parkwijck, Soestdijkseweg Noord 319, Bilthoven
Oorspronkelijk stond deze door Berlage ontworpen villa in 1900 aan het Vondelpark in Amsterdam, wat de
naam verklaart. In 1913 werd het huis steen voor steen gedemonteerd en in Bilthoven herbouwd door
Joh. B. Lambeek. Bij de ingang aan de Van Ostadelaan heeft u een goed zicht op de villa en het tuinbord
vertelt over details van het gebouw.

Vervolg de Soestdijkseweg naar villa Trinari en de cirkel is rond. We hopen dat de tocht aan uw verwachtingen
heeft voldaan en wensen u wel thuis!
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